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Svatopluk Ĉech : 

TERURA MISTERO. 
EL „ŜABLONOJ POR SENTIMENTALAJ RAKONTOJ“, 
Kiu estis neniam en la vilaĝeto L., ne rimarkis tie certe 

grizkoloran dometon frapante distingiĝantan de la afablaj, per 
vintrunkoj girlanditaj najbaroj. Hiskiamo kaj urtikoj en fendoj de 
la sojlo, rustiĝinta sonoriltirilo ĉe la pordo, eterne mallevitaj 
kurtenoj en la fenestroj, kamentubo melankolie flankenklinita — 
ĉio havis sur si sigelon de ia teruroplena, de neniu elesplorita 
mistero. La homoj evitadis ĝin, ĉieulinoj hirundoj kaj saĝumuloj 
cikonioj estus preferintaj alglui siajn nestojn al najbaro Har- 
gratanto post Jla orelon — tre maltrankviligata loko — ol sur la 
muron kaj la kamentubon de Jla mistera dometo. 

En tiu ĉi dometo loĝis antaŭ jaroj viro, pro kiu la scivol- 
emaj vilaĝanoj preskaŭ la kapojn al si rompis. Neniu sciis, de 
kie li devenas, kial li venis kaj kiel li estas nomata, kio li estis kaj per kio li vivtenis sin, ĉu efektive aŭ kiun religion li havis, 
kia estis lia pasinteco, kaj preskaŭ eĉ tion ne, kiel li propre aspektis. Ili sciis nur danke la rakontemon de maljuna Bartáková, posedantino de tiu či dometo kaj de šia filino Ludmilo, ke foje dumkrepuske fremda viro enpašis ilian čambron kaj proponis al ili neproporcie altan lupagon por la luigo de la dometo. La mal- juna kaj la juna koincidis en tio, ke la fremdulo havis sur si alpremiĝan, nigre kaj blanke kvadratitan veston, ke li estis ne- Ordinare altstatura, poste, ke li distingiĝis per densaj nubaj brovoj kaj per karbonigraj haroj kaj barbo, kun kio akrege kontrastis malvivula paleco de la vizaĝo kaj neĝa blankeco de la dentoj. Tamen laŭ priskribo de maljuna Bartikovi li havis sovaĝajn, penetremajn okulojn kaj iun ironian mienon de la vizaĝo, kon- traŭe Ludmilo rimarkis nur malĝojan, de okulharoj duone ko- vritan okulon kaj doloran rideton sur la lipo. Plue sciis la naj- baroj el rakontemo de la ambaŭ virinoj, ke ili akceptis sen pri- penso la proponon de la sinjoro en kvadratita vesto, kiun li akompanis per elpago de la tuta jara luprezo kaj ke ili elkondiĉis por si nur loĝi en la posta alkonstruaĵo, por kio ili devis promesi, ke ili alportados al la lupreninto nutraĵon en difinitaj horoj kaj ke ili ordotenos la unuajn tri ĉambrojn, sed en la kvaran ke ili 
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sub perdo de eterna beateco eč per ombro de la šuo ne enpaŝos. 
Tiun ĉi lastan alineon de la kontrakto ili plenumadis konscience, 
ĉar la malpermesita ĉambro estis ĉiam de interne per ŝlosilo kaj 
riglilo fermita kaj la lupreninto preskaŭ neniam foriĝis el ĝi. En 
la antaŭaj ĉambroj ili neniam atrapis lin. Ŝajnis, ke li per akreg- 
senta aŭdo elspionas, ĝis la susuro de iliaj pantofloj finsonos en 
la koridoro kaj ke nur poste li forlasas la misteran kabineton 
por iri en la ceterajn partojn de sia loĝejo. La vazojn kun manĝ- 
aĵo, kiujn ili tagon post tago metadis en la antaŭan ĉambron sur 
tableton, ili trovis tie ĉe la reveno ĉiam malplenaj kaj apud ili de 
tempo al tempo belaspektan rulaĵon da dukatoj, kiel paŭŝalon por 
nutraĵo kaj priservo. Sen tiuj ĉi pruvoj de lia ekzisto ili devus 
konsideri sian lupreninton ia nevidebla, fantoma estaĵo. Kvankam 
ili dediĉis ĉe la enordmetado de la ĉambroj specialan zorgon al 
la pordo de la kvara ĉambro, ili ekaŭdis post ili neniam eĉ plej- 
mallaŭtan voĉeton aŭ brueton ... Terura, tomba estis tie silento, 
ke ofte eĉ teruro ilin ekregis ! 

Tiuj ĉi komunikoj de la ambaŭ virinoj estis la solaj mal- 
abundaj radioj en la vastan mallumon, kiu vualis la tutan personon 
de la fremdulo. La baptano noktogardisto volis kvankam al tiuj 
ĉi radioj aligi sian flagretantan lanternon kaj babilis jon pri nigra, 
kovrita veturilo, kiu haltis foje noktmeze antaŭ la griza dometo 
kaj el kiu enkuris blanka virina figuro en la loĝejon de la fremd- 
ulo, pri du nigraj ombroj, kiuj alian fojon videble konturiĝis sur 
la vualitaj fenestroj de la kvara ĉambro, pri strangaj sonoj kaj 
voĉoj, kiuj laŭdire nokte aŭdiĝas el tiu ĉi ĉambro: sed la mal- 
juna Bartáková akiris majoriton de la najbaroj por sia opinio, ke 
la devenon de nigra kaleŝo kun blanka sinjorino, de la ombroj 
en la fenestro kaj de strangaj sonoj kaj voĉoj, decas serĉi en la 
volvoplektita boteleto, kiu tintis je la ventro de la baptano n okta 
gardisto. 

Ju malpli estis satigata la scivolemo de la vilaĝanoj, des pli 
intense ĝi ekregis iliajn mensojn. Starante, marŝante, ili meditis 
pri la terura sekreto de la fremdulo; ĉar ke nur terura mistero 
povas malliberteni la sinjoron en kvadratita vesto kaj kun sen- 
funda saketo da dukatoj en forlasita vilaĝo en griza dometo, pri 
tio dubis neniu el ili. Mem la estro de la civito, arĝentohara mal- 
junulo kun veŝto de flartabako makulita, kiu al sia alta aĝo havis 
grandan respekton kaj sentigadis ĝin al si per kortuŝa maniero, 
elĉerpis foje el sia flartabakujo kun granda flartabakpreno ideon, 
ke li povus honorigi la misteran fremdulon per rigardo sur siajn 
honorindajn grizharojn kaj ĉe tiu okazo ke li povus demandi lin 
pri la nomo, karaktero kaj aliaj aferoj, sed li ĉesis — kiel kutime 
— ĉe sola tabakpreno. 
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Foje šajnis, ke la densa vualo, je kiu tiom da manoj vane 
sin etendis, memvole disŝiriĝos. Kiam scie, foje Ludmilo senpolv- 
igadis la pordon de la kvara ĉambro per sia orelo, ekgrincis 
interne subite ŝlosilo kaj pli frue, ol ŝi povis preni kun brosbala- 
ilo senkulpan pozicion, elkuris la viro en kvadratita vesto el sia 
kaverno kaj ektondris je ŝi, fulmante terure per la okuloj: „Ha, 
lacerto, ci volas forklini kovrilon de la mistero, kiun mi por 
eterne entombigis en mia animo, kie estas entombigitaj tiom da 
revoj kaj esperoj, kie estas entombigita la tuta bela mondo kaj 
mi mem en ĝiaj ruinoj ?!“ Li ekridegis kiel frenezulo. „Entomb- 
igita — entombigita! iĉ la trumpeto de la anĝelo nin ne vekos. 
Entombigita kredo, amo — ĉio! ĉio!!“ — Subite moliĝis kaj 
tremiĝis sono de lia voĉo, liaj okuloj duone kovriĝis per okul- 
haroj kaj malseketiĝis: „Ne volu, knabino, forŝovi la vualon de 
mia mistero; ci mortus pro teruro kiel Egipto antaŭ nuda bildo 
de la vero !“ Li revenis rapide en la ĉambron kaj fermis post si. 

Tiu ĉi okazintaĵo fulme disportiĝis tra la vilaĝo kaj antaŭ- 
igis super ĉiu dubo la konjekton, ke la fremdulo havas grandan 
misteron, kaj ke tiu mistero estas de terura kuraktero. — 

La vilaĝon bategis per nigraj flugiloj tondra nokto. Per fajf- 
anta vipo pelis antaŭ si la vento amasegon da nigraj monstraj nuboj 
sin ĉirkaŭlekantaj per fajraj langoj de fulmoj. Tondrado — fulmado 
— blinda mallumo — okulkreviga brilo. Terura nokto! Anĝelo gar- 
danto ĉirkaŭflugu la migranton super kruta abismo, ĉirkaŭitan 
en vasta arbaro de tiuj teruraĵoj! Vipita per propraj harbukloj, 
li elrulas la okulojn dekstren kaj maldekstren en la malamikegan 
batalon de la elementoj: centjaraj kverkoj, arke kurhigitaj de 
ventego, formas super li foliplenajn pordegojn, ĉieltuŝantaj pinoj 
brufalante baras al li la vojon; de la alia flanko minncas al li 
zigzagaj rokoj per ŝtonaj fingroj, je kiuj frakasiĝas katarakto de 
supre fluganta trans la vojon en flokoj de blanka ŝaŭmo. La 
timigita migranto transgrimpas amasojn da elterigitaj arboj, la 
ŝtonegojn deruliĝintajn sur la vojon, li kuregas kvazaŭ de demono 
persekutata, kun flirtantaj malsekaj haroj, ne atentante la dornaĵon 
kaj branĉojn, kiuj ĉifone disŝiras lian veston, nek akrajn ŝtonojn, 
kiuj enpikiĝas en liajn sangajn kalkanojn... Kaj super li, ĉirkaŭ 
li ĝi ŝaŭmas, muĝas, krakas, vipsonas, kriegas, tondras, hund- 
blekas, ĝemas el profunde, sopiras, grincas, knaras, ruktas kaj 
bruegas, kvazaŭ miliono da arbarfantomoj orgius post li. 

Mi bedaŭras, ke mi ne havas sur mia rakontista paletro ankoraŭ 
pli efikajn kolorilojn, por ĝuste priskribi la teruraĵojn kaj la fan- 
tomecon de tiu ventega nokto. 

Apenaŭ reakirante la spiron, atingis la migranto la vilaĝeton 
kaj haltofalis sur sojlon de la griza dometo. Li kuntiriĝis tie sub 
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favorkovro de ŝinda tegmento kaj rigardis — nun sen timo — la 
batalon de la elementoj ekstere. 

Subite li elsaltis. Li ekaŭdis interne de la domo bruon kiel 
pistolpafon, poste doloran ekkrion kiu trapenetris liajn ostojn. 
brufarantan falon de io sur la teron, malfortigantan helpovokadon. 
ĝemadon — poste ekregis tie tomba silento. Terurite ekprenis la 
migranto la rustiĝintan sonoriltirilon kaj komencis sonorigi, frapi. 
voki per ĉiuj fortoj. Interne teruriga trankvilo, sed el la alkon- 
struaĵo kaj el la najbaraj barakoj kunkuradis blankaj figuroj kun 
lanternoj en la manoj. Ili amasiĝis ĉirkaŭ la pordo. La migranto 
rakontis al ili per nekontinuaj frazoj, kion li ekaŭdis en la dometo. 
luj forkuris por venigi seruriston kaj la vilaĝestron. 

La seruristo malfermis la pordon. Aro da vilaĝanoj enkuris 
en la logejon de la fremdulo. Antaŭ la pordo de la kvara ĉambro 
ili haltis kvazaŭ laŭordone. Multaj tremis kiel tremoloj kaj dento- 
klakis. Ii staris ja sur sojlo de terura mistero, kiu tiom longe 
streĉadis ilian scivolemon. Fine la pli kuraĝaj elhokigis la fatalan 
pordon. Terurega spektaklo aperis al ĉies okuloj. En senmebla, 
malplena ĉambro, sur kies planko briletis ĉi tie kaj tie disĵetitaj 
dukatoj, kuŝis sur la planko etendita longa viro en kvadratita 
vesto, per unu mano fenante la pistolon kaj la alian havante al- 
premita al la koro, de kie disverŝiĝis sur la plankon torento da 
nigra sango. Marmora paleco de la vizaĝo kaj blankeco de la 
dentoj terurige kontrastis de la karbonigraj barbo kaj haroj. Pro 
teruro brosleviĝis ankaŭ la honorindaj grizharoj de la vilaĝestro. 
Sed la mistero de la fremdulo? Kie estas la ŝlosilo al la terura 
mistero ?! Oni traserĉis ĉiujn angulojn de la ĉambro, traesploris 
ĉiujn poŝojn kaj faldojn de la kvadratita vesto — ĉie malplene, 
nenie eĉ linieto, eĉ signeto, eĉ akvoguto por ilia ardanta scivolo. 
hi rigardis la marmoran vizaĝon, kvazaŭ por tie atendi la solvon 
de la granda enigmo: sed la kurbigitaj lipoj kvazaŭ mokus ilian 
vanan, stultan esperon. La malfeliĉulo forportis la teruran misteron 
kun si en la eternejon, kien mi ankaŭ asignas la scivolemajn 
legantojn ... Trad. —fr. 

VIZITO CE DR. ZAMENHOF. 
La rusa gazeto Sev. Zap. Telegraf enpresis paroladon de 

s-o A.M. Nedoŝivin, kiun li prezentis ĉe la kunsido de la Societo 
Esp. en Kovno kaj en kiu vidiĝas kelke da interesaj detalajoj 
koncernantaj nian Majstron. La aŭtoro rakontas pri sia vizito ĉe 
Dr. Zamenhof, kiu, aludante la nunan staton de propagando, 
esprimas sian opinion, sendube pravan, pri jenaj demandoj: Oni
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utiligu por nia propagando tre singarde la gazetaron nacian, kaj 
nepre kun gvido de spertaj, konataj Esperantistoj, por ke tro oftaj 
priesperantaj artikoloj ne tedu la legantaron kuj ne atingu la 
malan efikon. Plene aprobinde estas organizi en unu ĉefurba gazeto 
regulan, solidan propagandon ; redaktadon de artikoloj de principa 
karaktero Dr. Zamenhof prenus sur sin mem. Plue, kiel raportas 
unkaŭ „La Ondo de Esperanto“, atentigas nia Majstro pri signifo- 
plena trajto en la historio de E.: „Ekzistis en nia historio periodo, 
kiam la plej ĉefaj agantoj kredis, ke la plej grava kaj sola venkilo 
estas konverto de la registaro, laŭ kies ordono E. povus rapide, 
facile penetri ĉien. Ekster la devigaj rimedoj „desupre“ la ndeptoj 
de tiu doktrino ne vidis la utilon kaj signifon de privata, eĉ so- 
cieta propagando.“ La Majstro kategorie protestas kontraŭ simila 
unuflanka kaj erara taktiko, kiu povas malutili kaj eĉ tute pereigi 
nian komunan aferon. Estas vero, ke komence, danke la registaron, 
E. estus enkondukita en la kurson de mezaj kaj elementaj lernejoj, 
sed poste, ĉar la publiko ankoraŭ ne estas preta por la nova, ne- 
konata lingvo, E. verŝajne restus sen ia uzado kaj eĉ kredeble 
sekvigus ian publikan proteson kontraŭ la senbezona scio. Tiam 
E. pereus por reviviĝi neniam. Krom tio la nova lingvo postulus 
kolosan laboradon de sciencistoj kaj entuziasmaj agistoj, ĉar alie 
ĝi ne taŭgus por la rolo de lingvo ĝenerale kaj de lingvo inter- 
nacia speciale. Eble nur en la nuna tempo estas dezirinda la 
partopreno de la registaro, tamen sen troa rapidigo kaj penigo. 
Por la grandioza konstruaĵo, nomata Esperantismo, ni unue bezon- 
as firman, fidindan fundamenton, t. e. la sankcion de la publiko 
kaj plenan pretecon rilate la enkondukon de Esperanto — la pre- 
tecon de ĉio aparte, de ĉiuj kune kaj — ĉefe — de la lingvo mem. 
Kiel la mezan, peran ŝtupon por la oficialigo de E., dr. Zamenhof 
montris la sankcion per gazetoj kaj libroj. Tuŝante la libran lite- 
raturon, li esprimis la ideon, ke la plej utila por la esperantema 
popolamaso estas malkara propaganda broŝuro kun lernolihro. 
Li ankaŭ opinias utila tradukon de mallongaj lernolibroj geografiaj, 
aritmetikaj, historiaj k. s.; krom tio li rekomendas tradukadi la 
naciajn klasikulojn. Li eĉ ne forgesas pri valora servo de pro- 
pagandistoj-oratoroj, kiuj, estante talentaj spertuloj, povus per 
helpo de speciale fondita societo kolekti la bezonajn monrimed- 
ojn. — Je fino de la vizito legis Dr. Zamenhof al sia gasto leteron 
de la princino de insulo Samos, propramane skribitan, kiu antaŭ- 
vidas grandan utilon de E. por sia popolo, kaj, admirante la 
grandan kreaĵon de Zamenhof, esprimas al li tutkoran dankon. 

Leginte pri la ideoj de nia Majstro, ni rememoriĝu, en kia 
grado ili estas plenumitaj ĉe la bohemaj Esperantistoj : Regulan 
informadon de la publiko pri E. prizorgas nia konata amiko s-o
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V. Veverka per speciala rubriko en la semajna gazeto Narodni 
Obzor (en Praha), por la plej vasta propagando estis uzitaj kvin- 
dek miloj da ŝlosiloj de Ĉefeĉ, koncerne la tradukaĵojn ni atent- 
igas pri la premiita gvidlibro „Praha“ kaj fine, rilate la oratorojn. 
ni aludas la taskon, kiun difinis al si nia Propaganda Societo. La 
vortoj de nia Majstro estas tre interesaj kaj lian opinion aprobas 
certe ĉiu legonto. 

PLI MULTE DA SINCERA KRITIKO! 
En Bulgarujo aperis nova lernolibro de s-o P. — erar- 

plenega. La gazeto „Danubo“ tre prave atentigis pri tiu ĉi danĝera 
propagandilo, kiu povas alporti sole malbonon por nia afero. La 
recenzinto s-o At. D. Atanasov citas la erarojn kaj turniĝas poste 
per jenaj vortoj al la aŭtoro: „Mi estas certa, ke nur via sincera 
deziro alporti al nia afero helpon igis vin verki la lernolibron, sed 
mi estas certa ankaŭ, ke vi konscios la gravan eraron, kiun vi 
faris per ĝi. Por viaj antaŭaj lernolibroj, kvankam ankaŭ erar- 
plenaj, vi meritis nian dankon, per la nuna, kiu venas post 
jam aperintaj bonaj lernolibroj, vi meritas nian riproĉ- 
on. Al vi mankas fundamenta kono de nia bela lingvo, kaj ĉefe- 
kono de ĝia stilistiko.“ Tia sincera kritiko estas pli laŭdinda, laŭ 
opinio de ĉiu amiko-Esperantisto, ol hipokrita cito de la verko 
kun kelke da sengustaj frazoj diktataj da la amikeca, pacifisma 
ideo de esperantismo. Pli bone estas averti la. publikon ol helpi 
konscie, ke erarplena verko malutilu la lingvon. Se la aŭtoro 
ofendiĝos kaj indigniĝos (certe li retrovos post kelka tempo, ke 
li ne estis prava), pli bone estos, ol ke li daŭru, instigata de hi- 
pokritaj aproboj, verkadi tian literaturon ! Cetere, ĉu estas tole- 
rate, ke la nacilingvaj lernolibroj enhavu tiajn erarojn? Ĉu la 
kritiko silentas? Ne helpas instrui private similan aŭtoron, kiu 
eĉ en siaj privataj leteroj elmontras mankon de scio pri nia lingvo: 
tamen lia verko aperos presita pli frue ol ĝia manuskripto meritas 
veni en kompostejon. Tial oni ne timu respondi kaj publike atent- 
igi laŭmerite je tia verko, precipe je lernolibro, kiu, estante 
eldonita prese, povas alporti la nia lahoro sole malutilon. 

Aperas nun demando: Ĉu konvenas ke oni kritiku en Esper- 
antujo ” Ni spertis, ke multaj samideanoj opinias, ke nek la faroj 
nek la verkoj de la aliaj samideanoj estas riproĉeblaj eĉ se ili 
estas riproĉindaj. Tia malbona opinio povus esti por nia tuta 
laboro memvola mortigado, ĉar la plej senvaloraj verkoj, tolerataj 
sekve en nia literatura trezorejo, unuflanke venenigus la lernant- 
ojn, aliflanke prezentus la plej taŭgan argumenton kontraŭ nia 
lingvo mem en la manoj de kritikemaj skeptikuloj. Kiel ni jam
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diris, ni prefere diru la krudan veron eĉ se ĝi rilatas amikon, kiu 
volis laŭ sia erara opinio helpi Esperanton, ol toleri, ke espe- 
ranta literaturo fariĝu rubejo. Precipe estu tia devizo aplikata ĉe 
kritiko de lerniloj Amu pli multe Esperanton ol samideanon! 
Vi demandos eble, ĉu la „interna ideo de Esperantismo“ permesas 
al ni tiel konduti. Eĉ se ĝi ne permesus tion, la simpla amo al 
vero kaj estimo de nia propra laboro ĝin ordonas. En tia okazo 
estas ĉiu almontrado je „Esperantismo“ ridinda — infana. 

Mario de Ebner- Eschenbach : 

SONGO EN SONGO. 

Mi sonĝis, ke mi elpensis perfektan aerŝipon kaj venis per 
ĝi al loko tiel malproksima en la universo, ke nur nun atingis ĝin 
la bildoj de okazintaĵoj, kiuj antaŭ mil kaj mi! jaroj havis lokon 
sur nia tero. 

Surprizanta aspekto prezentiĝis al mi en la etero. Mi vidis 
grandan amason da brunaj graciaj homoj okupataj per konstruado 
de kolosa konstruaĵo. Ili projekciis, celis, fosis, martelis kaj segis 
grandiozajn ŝtonblokojn, ĉirkaŭhakis grandegain ŝtupojn. Alte 
super ili svarmis flugilmaŝinoj, kiujn mi komence konsideris 
diversformaj birdoj. Sed ili ne estis birdoj, ili estis aerveturiloj 
de tre diferencaj specoj, konstruitaj laŭ ĉiuj sistemoj, kiujn ni 
konas, sed ĉiu perfektigita ĝis la pleja perfekteco. De ĉie ili alvenis, 
laŭ la vento, kontraŭ la vento, rapidege alturniĝante, malrapide 
glitante proksime al la tero. Ili alvenis, tre ŝarĝitaj per sablo el 
la dezerto, per brikoj kaj per ŝlimo el Nilo, per kvadrataj ŝtonegoj. 
kaj ankaŭ per melonoj, daktiloj, bananoj, granatpomoj, bongustaj 
fruktoj el tropiklandoj amataj, kisataj de la suno. Piramida kon- 
struaĵo poreterna ĝi estis, kiu prezentiĝis al mi kaj la flugilhavaj 
helpantoj forprenis de la bedaŭrindaj servutuloj la plej malfacilan 
laboron kaj alportis nutraĵojn kaj refreŝigaĵojn al ili. Ho, tiuj 
bonegaj bonfariloj, noblaj produktoj de l” kreanta homa spirito : 
jam tiutempe ili estis uzataj kaj ekzercataj kaj kun la praantikva 
kulturo ili estis malaperintaj de la tero. 

Sed al mi, almi estis lasite, reveki ilin al nova, senmezure 
plialtigita vivo. Kun ĝojega danko mi laŭdis mian sorton kaj en la 
sonĝo mi havis feliĉigan sonĝon pri mondo en plena florado de 
bonstato. Per miaj flugmaŝinoj — ili iĝis legiono — fable grand- 
iĝis la interkomunikiĝo preparante la vojojn al negocado. (ni 
konis jam nur la nomon de mizero pro malsato; kiam en iu lando 
okazis malrikolto, alia, se ankaŭ situaciita sur la transa hemisfero»
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tuj abunde prezentis manĝaĵojn al dispono, tre ĝoja, ke ĝi trovis 
konsumon por siaj riĉaj rikoltitaĵoj. La bonstato kreskis kaj kune 
la civilizacio. La sovaĝa avido estingiĝis; kiu mem ne tro severe 
suferas pro malhavo, tiu facile fariĝas bona favorulo. Kalumnio, 
tendeneaj laŭdoj plu ne influis la juĝon de unu popolo pri alia ; 
tiu ĉi juĝo formiĝis laŭ propra ekkono, laŭ propraj spertoj. El 
la kompreno kreskis la justeco, kiu lasas valori ĉion, kio estas 
valora; ligo formiĝis de spiritoj al spiritoj, arto de unuj vekis 
admiron de aliaj kaj ilia scienco fariĝis utila kaj respektinda al 
ili. Disigantaj limoj falis, fremduloj jam ne ekzistis, ĉiuj homoj 
havis nur unu hejmon ŝatatan per la sama arda amo — la teron. 

Bonfariloj, saviloj el materia mizero estis la flugmaŝinoj por 
popolo antikva — kio ili povis fariĝi al progresinta epoko, tion 
ne elmezuras la fantazio de morteblulo. 

Kaptita de ĝojebrio, estante feliĉega alportanto de feliĉo, mi 
flugis rekte kiel sago al la terglobo kaj direktis min al laborejo, 
en kiu diligentaj elpensantoj estis okupataj per konstruado de flug- 
maŝinoj. Dum iom da tempo mi observis ilian faradon kaj granda 
kompato min kaptis. Mi vidis ilian senĉesan klopodadon kaj ĝian 
malsukceson, la danĝerojn, el kiuj ili prezentis sin trokuraĝe, la 
seniluziigojn, kiuj atendis ilin... 

Infanoj! Infanoj! mi estis krionta al ili kaj klarigonta la 
solvon de la granda enigmo. Jen ili komencis paroli, interkonsiliĝi, 
kaj mi ektimis, mi hezitis — kaj silentis. 

Pri kio studadis tiuj elpensantoj? Kio estis la celo de iliaj 
klopodoj ?... Alla celo de militoj estis servontaj iliaj flugmaŝinoj, 
ilojn por mortigo konstrui ili intencis. Al ili ne estis sufiĉaj iliaj 
de malproksime trafantaj kanonoj, kiuj, majstre manuzataj, falĉas 
vicojn da kontraŭstarantoj kiel herbon, kiel maturan grenon — 
el la nuboj ili volis veni, malsuprenkraki kiel fajra hajlo sur ho- 
mojn fratojn, sur nian amatan hejmon : teron. 

Dio viva, tiujn ne lasu trovi la solvon. Tiujn ne! mi ekkriis 
kaj vekiĝis. Tradukis J. Schrŭder. 

SEN TITOLO. 
En la lasta tempo alportis la gazetoj sciigon pri la 14. eldono 

de la angla ENCIKLOPEDIA VORTARO, eldonata de la univer- 
sitato en Cambridge. La anglaj ĵurnalistoj nomas ĉi tiun 28 vo- 
luman enciklopedion „mirakla entrepreno“, „la plej granda de tiu 
speco, kiun iam vidis la mondo“. Ne estas ja mirinde, se la grand- 
ega 509-miliona angla nacio kreas al si post 144 jaroj detalan 
enciklopedion, kaj malpli mirinda ĝi estas, se ni konsideras, ke 
gin eldonas granda, riĉe dotata universitato, per subvencio de la
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ŝtato, de ĉiuj famaj sciencistaj anglaj societoj kaj disponanta 
rimarkindajn monrimedojn — sed precipe per valora subteno 
publika. — Malgraŭ tio ni, Bohemoj, centfoje pli malgranda nacio, 
neniel bezonas iri flanken kun nia unua literatura entrepreno, la 
Enciklopedia Vortaro de Otto; ni povas ja eĉ kuraĝi la komparon 
de tiu ĉi bohema enciklopedio al la „mirakla“ entrepreno angla. 
Super la „Encyklopediae Britannica“ laboris 64 redaktoroj kun 1500 
fakistoj por verki 40.000 artikolojn kaj duonmilionon da informoj. 
Nia „Ottův Slovník Nauĉny“ (bohema titolo de tiu verko) havis 
92 redaktorojn, 1100 kunlaborantojn fakajn kaj sciencajn, ĝi pre- 
zentas pli multe ol 150000 artikolojn kaj devizojn kaj se ni volus 
aludi la kalkuladon de la detalaj informoj, ni atingus altegan 
ciferon, kiu ne multe diferenciĝus de la kalkulo angla. La E. Brit. 
enhavas 28 volumojn po 960 paĝoj — la nia havas la saman kvanton 
da volumoj po meznombre 1032 paĝoj — sekve la bohema enci- 
klopedio estas pli enhavoriĉa. Por „mirakla“ entrepreno angla la 
TOQO ilustraĵoj, 417 mapoj kaj 450 tutpaĝaj aldonoj ne signifas 
multe kompare al niaj 5067 ilustraĵoj kaj 479 grandparte koloraj 
mapoj kaj bildoj, kaj la komparo metas nin sur honoran lokon. 
En unu afero tamen ne konkuras la Leksikono de Otto 
kun la angla en la bilanco de la tuta entrepremo, kiun la 
anglaj gazetoj citas per kvin kaj duono de miliono da kronoj. 
La bohema eldonisto J. Otto neniam paradis, kiel grand- 
egan sumon li devis disponigi por sia kolosa laboraĵo. Tio, kio 
alilande estas parado de la eldonisto, estus konsiderata ĉe niaj 
miniaturaj cirkonstancoj kiel — malmodesteco. La granda reklamo 
de la angla entrepreno kompreneble komerciste kalkulas duon- 
milionon da abonantoj. Verdire ĝi ne estas tro je riĉa nacio, kies 
lingvon oni parolas en la tuta mondo — duonmiliono da legantoj. 
Sed se oni tamen povas paroli ĉe instruiga verko pri duonmiliono 
da abonantoj, tiam ĝi pruvas, kiel estimas kaj ŝatas la kleraj 
Angloj tian verkon kaj kiel ili scias ankaŭ finance prizorgi sian 
reprezentan entreprenon. Sed malgraŭ tio, ke la Vortaro de Otto 
havis nek ŝtatan nek ian ajn alian subvencion, sed estas verko de 
unu sola entreprenema eldonisto, kiu ne ŝanceliĝis sola starigi je 
intereso de la nacio tion, kio alilande estis tasko de tutaj eldon- 
istaj firmoj: tamen estas la Enciklopedio de Otto nia paradaĵo, 
vere nia nacia verko, kiu longe restos por la bohema nacio spi- 
rita trezoro (El „Národní Listy“). -- Kiel konate, dediĉis la 
redakcio de nia Enciklopedio al Esperanto tri kolonojn en 
„Aldonoj“. 

EL LA MODERNA EGIPTUJO. Laŭ Herodoto estis bezone 
uzi por elkonstruo de la piramido de Ĥeops fortojn de cent mil 
personoj, kiuj dum dudek jaroj sklavigite laboris super la mate-
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rialo por kies alporto mem ili konstruis dum dek jaroj ŝoseon. 
fiin sola laborhepilo estis la levilo, rulbloko, kojno kaj glitvetur- 
ilo. Kompare al tiu ĉi verko ni konsideru la plej novan teknikan 
miraklon de la anglaj inĝenieroj, kiuj post kvarjara laboro starigis 
proksime de piramidoj akvobarilon de Assuan, retenantan unu 
miliardon da kubaj metroj de akvo. Ĉi tiu laboraĵo de dektri mil 
homoj riĉigis tiel la nacian egiptujan havaĵon je 150 milionoj 
da Sm, ĉar sur la inundata teritorio da ducent mi! ba estas kultur- 
ata jare kotono en prezo de 7500 milionoj da Sm. La burilo alta 
25 m kaj longa du km kostis 25 milionojn da Sm. Nova altigo 
de la barilo je pluaj sep metroj kostos 15 milionojn de Sm. 

Sur la teritorio granda 118 milionojn da kv. km, okupata 
de la UNIVERSALA POŜTA UNIO loĝas 1115 milionoj da homoj, 
kiuj uzas pli multe ol 800000 leterkestojn kaj 288.000 poŝtoficejojn. 
La Unio estis fondita la 9. de oktobro 1874 en Bern (Svisujo) de 
23 ŝtatoj. Pli frue (jam en j. 1865) estis fondita en Parizo la tele- 
grafa Unio, al kiu apartenis en 1901 jam 47 ŝtatoj. 

KONSILO AL POETOJ: Pli facile estas verki prozan arti- 
kolon ol poemon en Esperanto; pri originalaj verkoj ni eĉ ne 
parolas. Tial ni admonas niajn amikojn, kiuj nur de kelke da 
semajnoj konatiĝis kun nia lingvo, ke ili pli frue, ol ili skribos 
poemon, perfekte ellernu la gramatikon, ili tralegu multe kaj. 
multe da tekstoj, precipe la verkaron de Zamenhof, kaj nur poste 
— ili tre atente, tro atente provu rajdi sur pegaso. Eble ili estos 
jam perfektaj Esperantistoj, ilia stilo proza estos modela — sed 
tamen ilia plumo ne estos kapabla skribi belan kaj valoran poemon. 
Ne torgesu, ke ekzistas regularo (aŭ konsilaro) por poetoj eldonita sub titolo: Esperanta Versfarado kaj Rimaro de J. Parisot kaj Th. 
Cart ĉe Presa Esp. Societo en Paris. (Prezo 60 ctm.). Ĝi instruas pri 
akcento, versoj, rimo, paŭzo, kombinado de versoj kaj strofoj, pri vortetoj neŭtraj kaj disponigas alfabete ordigitajn radikojn laŭ la rimo. Studi ĉi tiun verketon ni varme rekomendas. 

PARTO OFICIALA. 

Valná hromada Ústř. Svazu Bohema Unio Esperautista konala se v neděli, dne 26. března o 3. h odp. v kanceláři ve Vodičkově ul. Mezi přítomnými bylo zastoupeno 12 ze sdružených spolků 24 hlasy. Sehŭzi zahájil předseda p. prof dr. V. Rosický, načež přečten a schválen protokol poslední valné hromady. Ve zprávě jednatelské byla vylíčena činnost svazu, o niž bylo již během roku na tomto místě referováno. Výbor přerušil styky s těmi spolky (5), které na několik dopisů neodpověděly a vysvětluje si příčinu jejich cho- vání dočasnou stagnací v životě spolkovém. Unie čítala koncem roku 42 sdružených spolků Hlavními příznivci Unie byli členové bytového družstva, kteří obnosem 500 K ročně zabezpečují našemu ústředí důstojné sídlo. Rovněž po stránce finanční, jak vysvítá ze zprávy pokladníka, hyl pro nás uplynulý rok velmi významný.
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Unie dostála čestně téměř všem platebním povinnostem, které měl 
první kongres v zápětí a nepochybujeme. že trvalou přízní svých 
přátel zhostí se záhy těchto závazků zcela. Chvalně osvědčilo se 
oddělení činnosti organisační od prací propagačních a předání těchto 
nově založ. spolku Bohema Propaganda Societo SE (B. U. EJ. 
Majetek Unie (nábytek, tiskopisy a Jj.) má cenu 1500 „a všechny 
příjmy, jakmile budou doplaceny pohledávky výše Jinenovane. 
budou obráceny na vydávání publikací propagačních. Protokol 
vykazuje za plyn rok na 3000 došlých čísel, nepočítaje v to 
dotazy o Esp. Mezi kursy pořádanými v místnosti Unie zvláštní 
zmínky zasluhuje kurs pro žáky gymnasia v Žitné ul., doporučený 
ředitelstvím ústavu žactvu vyšších třid. — V nejbližší době budou 
vydány tiskem stanovy Unie, jichž změny v některých bodech 
byly valnou hromadou schváleny (na př. právo voliti čestné členy, 
rozšíření výboru o funkci účetního, přijímání členů). O činnosti 
českých Esperantistů a zvláště o II. kongresu byly rozesílány 
opět 60 cizozemským esp. časopisům pravidelné zprávy (celkem 
sedm), které většinou došly uveřejnění. 

Hlavním bodem letošního pracovního programu má býti 
vedle III sjezdu českých Esp. uspořádání druhé konference ra- 
kouských Esperantistů, kterouž úlohou, jak známo, pověřena byla 
Unie loni při L konferenci rakouské ve Vídni. Pokud se týče čásu 
voleného pro tuto manifestaci považuje valná hromada za nej- 
vhodnější den 15. srpna, kdy Prahu navštíví rakouští Esperantisté 
jedoucí ke světovému sjezdu do Antverp (20—-27. srpna) neho ke 
slavnostem „předkongresním“ v Drážďanech (16.—18 srpna). Český 
sjezd konal by se dne 13 srpna. Lze těžko tvrditi, že by v jiný čas 
podnikli cizí hosté rakouští opět zvláštní cestu do Čech. (Podle 
pozdějších, soukromých informací musíme sděliti, že některým 
pražským našim přátelům nevyhovuje ani tato doba, kdy budou 
tráviti prázdniny v cizině a navrhují zvoliti dobu ještě pozdější). 

Za členy výboru zvoleni byli pp.: Ing. Jar. Sitko, předsedou, 
Ed. Kůhnl, místopředsedou, Alex. Zahel u Jos. Sídlo, jednateli, 
Boh. Davídek, pokladníkem, Vlad. Tobek, účetním. Náhradníky: 
V. Procházka, ing. Fr. Kŭhnl, Jos. Podlipský. Revisory: J. Pohl, 
J. Šilhart. Náhradď. revis.: Jindř. Jelínek. 

Valná hromada vyslovila jednohlasně uznání všem členům 
dosavadního výboru za práci vykonanou ve prospěch Esperanta 
a našeho českého ústředí, jmenovitě zástupci pokladníka panu 
K. Kopeckému, účetnímu p. A. Zahelovi a na prvním místě nej- 
většímu příznivci Unie panu prof dr. Rosickému, jehož vzácným 
vadám děkujeme za veškeré úspěchy. 

., Generala kunveno de Centra Asocio Bohema Unio Esper- 
antista, okazinta la 26. de marto en la Esperanto-kancelario en Praha 
pritraktis la demandon pri la II. konferenco de aŭstriaj nacioj, kiu, aranj- 
ola de B. U. E., estas okazonta en Praha. Konsiderante la fakton, ke la 
plej bona okazo por viziti Bohemujon estos la kongrestagoj de septembro. 
ĝi konsentas, ke la aŭstria konferenco povos sukcesi, se ĝi estos aranĝita 
la 15. de seplembro antaŭ la Antwerpena kongreso kaj Dresdenaj festoj. 

Po jednom roce trvani vykazuje Bohema Propaganda Societo 
Esperantista, Spolek věnovaný výhradně propagaci Esperanta, po- těšitelné výsledky : podle zpráv předložených funkcionáři výboru valné hromadě dne 26. března t. r. čítal spolek přes 60 členů, kteří plně  dostáli svým povinnostem. Uspořádali řadu přednášek a kursů v Praze i na venkově za podpory „Propagandy“, která dala
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jim k disposici okružní výstavku. Ve více než dvaceti městech 
vzbudila výstavka zasloužený zájem nejširší veřejnosti. Během 
roku vyřídil výbor 760 dotazů o Esperantu zasláním klíče Čete- 
čova a informačních listů, které byly vydány nákladem 10.000 ex. 
V Praze byly uspořádány v učebně B. U. E. ve Vodičkově ulici 
kursy pro začátečníky, pokročilé a pro učitele Esperanta (pro 
studující a pro širší veřejnost), které navštěvovalo na sto osob. — 
Valnou hromadou zvolen byl za předsedu pan Jindřich Jelínek, 
odb. uč. v Kuklenách, za členy výboru pp.: V. Procházka, místo- 
ředsedou, Alex. Zahel, jedn., V. Jelinek, pokl., E. Matanelli, arch., 
e Dus, zap, J. Bohuslav a J. Šídlo. 

Výbor jest si vědom povinností, které mu nastávají přijetím 
valné části činnosti Unie (propagační) a nepochybuje, že všichni 
čeští Esperantisté souhlasí s potřebou takovéto organisace, čehož 
nejlepším důkazem budou četné přihlášky nových členů. Každý 
český Esporantista a přitel propagandy tohoto jazyka měl by považo- 
vati za svojí poviunost, byť byl již členem některého místního spolku, 
podporovati snahy českého propagačního ústředí, ne-lí činně (před- 
náškami, kursy), tedy alespoň nepatrným příspěvkem 2 K ročně. 

ESPERANTA MOVADO INTER BOHEMOJ. 

E. K. en Žižkov anoncas per bele presitaj invitkartoj sian' 
novan entreprenon: La 9. de aprilo (dimanĉon) ĝi aranĝos en ĉam- 
broj de „Ceskosl. Obch Beseda“ amuzon kun teatraĵo kaj danco. 
Enirpago 80 h, familio 2 K. — La fonda kunveno de „Laborista 
Grupo Esperantista“ (filio de la Laborista Akademio) okazis la 5. de 
marto en la domo de sociala demokracio en Praha. Pri signifo de E. 
por laboristaro parolis tre sukcese s-o Fr, Chaloupecky antaŭ 80 
personoj, inter kiuj estis multe da samideanoj. La kunveno elektis 
kiel prezidanton s-on J. Sidlo, kiel sekr. s-on Fr. Chaloupecky. 
La unue nomita gvidas dimanĉan kurson por kvindeko da lernantoj. 
Esp. gazetoj estos elmontrataj en la legejo. — E. K. en Rakovnik, 
fondita le 26. II. elektis kiel prez. s-on H. Černý. la iniciatoron 
de tiu ĉi okcidentbohemuja centro esperantista. S-o O. Kočí el 
Kladno estis nomita honora membro. La klubo havas jam 25 
membrojn kaj la kurson vizitas 20 lernantoj. La urbestraro pro- 
mesis al la klubo subtenon per 20K ĉe okazo de la plej proksima 
propaganda parolado, kiun faros tie la 2. IV. s-o K. Procházka 
el Praha. En la biblioteko estas disponeblaj sep esp. gazetoj kaj 
bone elektataj verkoj. — En okcidenta Bohemujo samtempe ekvivis 
esperdona centro en Kladno, kie estis elektitaj kiel membroj de 
la komitato s-oj: O. Kočí prez., J. Podrázký vieprez., Fr. Stříbr- 
ský sekr., Fr. Novotný kas., AL. Niederle librotenanto, Brož protokol., 
Sramek bibl, Novy arĥ., f-ino M. Ŝulova rev. Speciala komitato 
prezidata de s-o Podrizky (sekr. s-o Kobl) zorgas pri kunvenoj 
umuzaj, La klubo partoprenos la laboristan ekspozicion en Kladno 
1911. Ĝi aranĝos la 16. aprilon paroladon de s-o Jos. Šídlo el 
Praha VIII. kaj redaktos informan esperantan tekston por eldonota 
gvidlibreto de Kladno. E K. en Kuklemy reelektis la 10. III. 
kiel prezidanton s-on fakan instr. J. Jelinek, kiel membrojn de la 
komitato s-ojn: Fr. Bradaĉ, V. Cejka, J. Kneifl (sekr. V. Kocou- 
rek, A. Nejedlý, Fr. Rybář kaj J. Seyfried. Laŭdinda kaj aprob- 
inda estas la projekto organizi dum ibertempo esperantan kurson 
por instruistoj, ĉe kio okazos ekspozicio kaj paroladoj propagandaj
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La projektata kurso daňros unu semajnon kaj la arangantoj pri- 
zorgos por la gastoj laŭ ebleco senpagan loĝadon. La partopren- 
antoj vizitos la industriajn entreprenojn de Hradec Kraŭlove, la 
batalkampon el 1866, la reguligajn laborojn ĉe la rivero Labe 
(Elbo) k. t. p. Petu pli detalajn informojn. Ni plezure legos, se 
tiu ĉi bonega projekto, laŭ nia scio la unua de tiu speco, h:vos 
laŭmerite kontentigan rezultaton. Eble ankoraŭ aliloke oni povus 
ĉerpi el tiu ĉi imitinda entrepreno profiton por niu lingvo kaj ĝia 
diskonigo. — E. K. en Ĉ. Budŝjovice informas nin, ke la morto 
rabis al ĝi unu el la plej fervoraj membroj, s-on Kolar. Sur la 
tombŝtonon de sia neforgesota amiko metos la klubo esperantan 
epitafon. — La bohemaj samideanoj sendas al siaj amikoj en C. 
Bud. sian kondolencon ĉe okazo tiel doloriga. — E. K. en Nym- 
burk, pri kies fondiĝo oni legis jam en nia januara n-o, elektis 
la sekvantan komitaton: prez. s-on J. Blažek, vieprez. Arch. J. No- 
votny, sekr. B. Stein kaj Th. Kauder, kas. J. Mottl, bibl. Ad. Neu- 
mann, instruisto J. Silhart. La klubo, havanta £0 membrojn, 
kunvenas regule en rest. „U Matĉjkŭ“ (ĵaŭdo, 3 - 10). Ĉar multe 
da membroj estas oficistoj ĉe la fervojo, ni ne dubas, ke tiu ĉi 
klubo fariĝos ankaŭ centro de bohemaj fervojistoj. La 22. HI. 
estis malfermita nova kurso (s-o J. Silhart) por 30 lernantoj en 
la lernejo, kiun administras la direkcio de la nord-okcidenta fer- 
voja kompanio. La direkcio disponigis la ĉambron senpage. — 
Sub nomo „Klub Českých Esperantistů v Litomoficioh“ fondita 
bohema klubo kunvenas ĉiun vendredon en rest. „Seckermŭhle“. 
Tuj post aprobo de la regularo estos aranĝita la tonda kunveno. 
— E. K. en Brno (Moravio) anoncis je la 11. III, en sia sidejo 
(Kozi ul. J0) amikan kunvenon kun amuza programo. — Kun 
sincera plezuro ni skribas pri la definitiva fondigo de l9. K. en 
Bytonchov apud Semily, kiu en sia ĝen. kunveno la 2. III. elektis 
kiel prezidanton s-on St. Noziĉka kaj kiel membrojn de la komi- 
tato s-ojn: Al. Košek, vicprez., Jan Tůma en Semily, sekr, A. 
Anděl kas., J. Malý bibl., Fr. Tulak protokoL la klubo aliĝis al 
la Centra Asocio B. U. E. kaj malfermis por siaj 50 membroj 
kurson (merkredo) gvidatan de s-o St. Noziĉka. Sed pro granda 
intereso ĉe la publiko estos malfermita baldaŭ kurso ankaŭ en la 
laborista domo en Semily. Pri la progresoj de tiu ĉi plej juna sed 
tre agema centro ni goje raportos en la sekvontaj n-oj. — E. K. 
en Golĉ. Jenikov aranĝis dimanĉon, la 19. II. publikan paroladon 
de s-o J. Ŝilhart el Nymburk, kiu havis tre helan rezultaton. La 
nomita samideano estas tre hone konata laboranto pro sukcesoj 
ĉe sia fervora propagando. Ankaŭ tiun ĉi fojon li entuziasmigis 
la aŭskultantojn per taŭgaj vortoj por mia ideo. — Senripoze 
laboras la E. K. en Kutaa Hora: Laŭ la alsenditaj presaĵoj ni vidas. 
ke ĉiumonate ĝi atentigas pri si per parolado aŭ amuzaĵo ; la 7. IL. 
ĝi aranĝis kun la Remeslnicki Beseda belan vesperan amuzon Ĝe 
kiu parolis pri E. s-o faka instr. Al. Horaĉek kaj oni ludis por 
la dua fojo la komedion de Pace: Per Esperanto. trad. de f-ino 
M. Mrázková. La 23. HI. kune kun Meŝfanski Beseda estis orga- 
nizita parolado de s-o Horaĉek pri E. kaj amuzo, ĉe kiu estis 
ludita orig. komedio de f-ino M. Mrazkova: Nu prviiho maje (La 
unuan de majo), kiun la uŭtorino dediĉis al la klubo. Inter la 
ceteraj ludpecoj ni citu la esp. recitaĵon de f-ino B. Pachrova: 
Adiaŭaj vortoj de Ifigenio. — Krom la elementa kurso (lundo. 
Ĵaŭdo) ekzistas ankaŭ kurso supera (vendredo:. Kunvenoj: lundo 
„U Rohlíků“. — En Zábřeh a. 0. (Moravio) nova kurso malfermita
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de s-o fuka instr. Jefibek en la knaba burĝa lernejo por 20 lern- 
antoj. La 26. DI. okazis en kafejo Belle Vue en Moravska 
Ostrava la unua kunveno de samideanoj el ĉirkaŭaĵo. Dum 
somero oni kunvenados tie ĉiun dimanĉon kuj laŭ ebleco eks- 
kursos en la najbaraĵon por propagandi per la esperanta kon- 
versacio. — En la plej baldaŭa tempo ekvivos la dua klubo esp. en 
Pardubice, kies membroj, plejparte laboristoj, vizitadis kursojn de 
s-oj Dr. Fousek kaj Dr. Schulhof. Tiu ĉi instruas nun 8 lernantojn 
el lu komerca lernejo. Vivan intereson vekis ĉi tie artikolo de 
prof. Kraus en la gazeto Cas (kontraŭ Esperanto) kaj trafa re- 
spondo de 8-0 Dr. Sch. en Osvěta Lidu. — En Čáslav, kie parolis 
la 27. I. pri E. s-o J. Silhart el Nymburk, vizitas la kurson 35. 
lernantoj. — La trian elementan kurson de E K. en Lomny vizitas 
20 lernantoj. Instruas de post la 1. II. s-ino Ĉerna ĉiun merkredon 
en „Hotel Amerika“. — En la unujara faka kurso ĉe la komerca 
akademio en Prostějov malfermis la 24. II. s-o prof. Aug. Pitlik 
por 19 lernantoj kurson pri Esperanto. La klubo eldonos broŝuron 
pri U. E. A. redaktitan de s-o prof. R. Fridrich kaj aranĝos en 
ĉirkaŭaĵo propagandajn paroladojn. S-o O. V. Klán el Roudnice, 
kiun la tiea klubo nomis sia honora membro, logas nun en Pro- 
stějov. Je lia honoro okazis la 25. III. en Roudnice amika adiaŭa 
kunveno de la membraro. — La 14. IIT. fondigis en Olomouc (Mo- 
ravio) klubo esp. — El Jindřichův Hradec venas esperdonaj sciigoj 
pri ebla starigo de klubo. — E. R. en Litovel (Mor.) kunvenas en 
legejo de „Sokol“ por legi la esp. gazetojn kaj konversacii pri 
elektita temo: En malliberejo (de Cirikov)p. - E. R. en Liboc. 
invitis la 25. Il. al sia teatra prezentado: Zenichove. Cikán. — 
E. K. en Vitkovloe (Mor.) eldonos serion da esper. vidajkartoj. — 
Ankaŭ la E. K. en Radvanlce (Silezio) aranĝis prezentadon la 19. 
III.: Sluha pánem. Poslední výstřel. 

„Jubilea festo de aŭstriaj Esperantistoj“ okazos la 3.-5. de 
Junio 1911 en Brno, por festi la 10 jaran jubileon de fondiĝo de 
la unua grupo esperantista en Aŭstrio. Programo: Sabaton ves- 
pere: Akcepta festo. Dimanĉon antaŭtagmeze: Bohema parolado 
propaganda: posttagmeze: Vizito de la urbo; vespere: Kunveno 
«e Esperantistoj. Lundon: Ekskurso al abismo Macocha kaj al la 
novaj grotoj. La aliĝojn akceptas: Klubo de bohemaj esperant- 
istoj en Brno, Kozi ul. 10. Moravio, Aŭstrio. 

Z CELEHO SVETA. 

Stálý kongresní výbor přijal v zásadě návrh dr. L. L. Zamenhota, 
týkající se způsobu hlasování při světových sjezdech Esp.: Každý 
klub může se súčastniti prostřednictvím delegáta jednání a hlaso- 
vání o otázkách společného zájmu. Mínění směrodatné budiž vy- 
sloveno většinou o každé nové otázce a každé jiné budiž považo- 
vano za nespravedlivé vnucování nebo pokus panovaĉnosti. Tim 
výsledky prací kongresních nabudou jasných forem. Návrh ob- 
sahuje tyto body, jež mají býti k řádu kongresnímu připojeny: 
Rozhodnutí kongresu jest zavazné pro oficielni esper. instituce; 
Jednotliví Esperantisté mají v nich viděti morální povinnost, 
diktovanou většinou. Učastniti se kongresu může každý, kdo 
podrobuje se řádu kongresnímu; hlasovati smí pouze delegáti
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spolků. Delegát nechť předloží ověřující dopis podepsaný před- 
sedou a alespoň 25 členy spolku. Větší spolky volí za každých 
25 členů jednoho delegáta. Menší mohou se za účelem zvolení 
delegáta sdružiti a rovněž tak jednotlivci. Každý smí se podepsati 
pouze na jeden ověřovací list. Delegátem může býti i nečlen spolku, 
který se súčastní sjezdu a delegát může zastupovati i více hlasů 
(po 25 členech). Program sjezdu budiž uveřejnén dva měsíce před 
sjezdem v „Oficiala Gazeto“. Není-li některý návrh v programu 
přijat, může jej autor rozdati při sjezdu a získá-li alespoň 20 pod- 
pisů delegátů, kteří uznají jej za nutný, musí o něm výbor roko- 
vati.—- Tento řád jest provisorní; delegáti, kteří súčastní se letoš- 
ního kongresu v Antverpách, rozhodnou teprve o jeho přijetí. 
Američtí Esperantisté uspořádají k návštěvě kongresu antverpského 
karavanu, která navštíví velká města evropské pevniny: I.ondýn, 
Boulogne n. M. (I. kongres), Paříž, Antverpy, Haag, Amsterdam, 
Kolín n. R., Brusel. Výlohy spojené s výpravou odhaduje pořada- 
telstvo na 600 K pro každého účastníka. -— Orgán amerických 
Esp. vydávaný dosud akciovou společností pod názvem „Amerika 
Esperantisto“ bude na dale vycházeti za řízení rady Severoameri- 
ckého Svazu. — Důležitou propagační schůzi konal Britský Bspe- 
rantský Svaz dne 17.-III. v Londýně za protektorátu kníž. manželů 
z Connaught a za osobního předsedání starosty londýnského a jeho 

choti. Týž vyslovil se již r. 1907 (ve schůzi uspořádané v londýnské 
radnici po kongresu cambridgeském) jako náměstek starosty velmi 

příznivě o Hsp. Rovněž tentokráte jeho nadšená řeč ve prospěch 

Esperanta znamená důležitý moment v historii rozvoje našeho 
jazyka Po jeho proslovu přednášel plukovník Pollen, předseda 
Britského Svazu Esp., W. T. Stead. redaktor světoznámé Review 
of Reviews, H. B. Mudie, předseda U. E. A. a B. Privat ze Zenévy. 

Řeč posledního byla překládána do angličiny. Přes 300 účastníků 

vyslechlo se zájmem zpěvy a deklamace, jimiž dokázána libo- 

zvučnost Esp. Přítomní žurnalisté nadšenů referovali o této slav- 

nosti, jíž poprvé předsedal oficielně přední zástupce Londýna 

a která jest dobrým příkladem ostatním městům. (F-inoj Schafer, 

Lawrence). — Dr. A. Stromboli, chemik v Janově (Via Assarotti 

54—15, Italie) vybízí inženýry, chemiky a techniky všech oborů 
k založení odborného svazu, jehož organem bude „Internacia Scienca 

devno“. V Janově bude o ustavení tohoto svazu techniků jednáno 

při druhém kongresu italských Esp. 25.—28. května t. r. — Již po 
několik let existuje, jak známo, svaz lékařů čítající na 1000 členů, 

jehož orgánem jest revue „Internacia Medicino“, (Druhy esp, časo- 

pis lékařský, vychází pod názvem „Voĉo de Kuracistoj“.) Roční 

příspěvek 5 K 's časop. Adresa: Dr. L. Chybezyňski, Warszawa, 

str. Szopena 1. — Společnost pro rozšíření Esperanta v praktickém 

životě založená v Postupimi u Berlína sestává z členů městské rady 

a úřadů, členů svazu turistického, společnosti pro obchod a prů- 

mysl a místních spolků esp. v Postupími a Nové Vsi. Předselou 

společnosti jest zvolen starosta A. Vosberg, pruský poslanec u 

místopředsedou dr. A. Schmidt, univers. profesor a ředitel met.- 

magnetické observatoře postupímské. Společnost vyžádala sl přesné 

zprávy od státních i městských úřadů a ústavů obchodních o všem. 

co má v oboru jejich působnosti vztah k esperantskému hnutí 

Adr.: Potsdam, Brandeburgerstr. 71. — V kanadském městě Branden 

jehož obyvatelstvo tvoří vystěhovalci 17 různých národností, stalo 
se Esperanto nepostrádatelným:; na přání svých osadníků káže, 

zpovídá a slouží mši tamější kněz Decoene V Esperantu, ba i ve
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škole vykládá dětem katechismus v našem jazyku. P. Decoene přednášel o úspěšném výsledku své práce dne 8. března ve schůzi katolíků pařížsxých. —' Úmrtím dvou vynikajících učenců: Ch. Mĉraye, profesora na universitě v Dijonu, člena francouzské Aka- demie a Dr. J. E. B. Mayora, profesora v Cambridge, ztrácí fran- couzští a angličtí Esperantisté průkopníky, kteří razili Esperantn cestu do světa vědeckého. — Esperantský Svaz „Universala Ligo“ v Petrohradě vypisuje ceny 100 a 50 rublů za práce na themata: „Proč jest třeba světového sjednocení států“ a „Jak lze na vždy znhrániti mezinárodní války“, Práce psané rusky, francouzsky, německy, anglicky nebo Esperantem buďtež zaslány do 14. května. — Francouzský Aéro-Club vyžaduje, aby kandidáti diplomu leteckého byli znalí Esperanta. — Mezinárodní závody avlatiků vypsané časo- písem „Le Journal“ oznamují mezi jinými též cenu věnovanou Esperantisty. — Na mezinárodní výstavě v Miláně a v Turině bude aranžována sekce esperantská. Rovněž na letošní berlínské výstavě turistiky a cizineckého ruchu bude Esperanto zastoupeno vlastní exposicí. — Od 4. do 7. června koná se 6. kongres německých Esperantistů v Lůbecku. Kongres francouzského svazu S. F. P. E. koná se 21.—28. dubna v Lyonu. — Právě byly vydány esperant, průvodce Bosnou-Hercegovinou a městem Hyěres ve Francii. — Firma Glément-Bayard ve Francii vydala cenník automobilů a aero- planů v Esperantu. — V Číně počalo nabývati hnutí esp. větších rozměrů: v Pekingu, Shanghai, Fu-Kie, Kantonu a na jiných mí- stech byly zahájeny kursy. — Ilustrazione Militare Italiana, čtrnácti- denní revue věnovaná ofázkám vojenským jakož i veřejného života, přináší pravidelně články esperantské z péra prof. Luigi Giambene a Capt. E. Salarise. (Ročně 20 K. Adr.: Roma.) — Janovský denník „l Lavore“ obsahuje v každém čísle rubriku věnovanou Espe- rantu. — Pod názvem „En Rusujo per Esperanto“ vydalo knihku- pectví „Esperanto“ v Moskvě (26. Tverskaja) spisek Francouze A. Riviera z Alžíru. který dík Esperantu, bez nejmenší znalosti ruštiny ztrávil prázdniny v kruhu Esperantistů v Rusku. Takový důkaz o praktické ceně Esper. jest přesvědčivější než theoretické polemiky! — V. pařížském časopise „Le Monde Espérantiste“ r. 250, Paris, 8 rue Sophie-Germain) věnována jest zvláštní rub- rika esp. hnutí mezi dělniotvem všech zemi. — 
KORESPONDANTOJ. 422. S-o William Gross, fabrikestro, Dres- den 30. Ge rmanujo (il. k). — 123. S-o J. Sedunov (14-jara,, Moskvo, 26. Tverskaja, Rus ujo (il k. kaj poŝtk.» — 224. F-ino Zarzosn, str. F. del Campo 3. Bilbao, Hispanujo (il. k. kun tipoj kaj kostumoj) — 325, S-o Carlos Charier, Cerrito, '843. Montevideo. U ruguay (il. k). — 396. S-o Oswald Kairies, Ebers- bach Sa. Grenzstr. 85 Germa nujo til. k., tuj TeSpD.), — 727, S-O V. V. Smidt, Carskoe Selo, Oranĝ. str. 42 Rus ujo. Me dez. plu kor.: Sinjoro John A. Ramstead en Spokane Washington. 

BIBLIOGRAFIO. — JAZYKOVÝ RÁDCE. I „V čísle příštim. 
, PER ESPERO AL DESPERO. Dek originalaj poemoj esper- untaj de Dr. St. Schulhof. Prezo 60 h. AlL. LA FRATOJ. Poemo de Dr. Zamenhof. Muziko de St. Suda, Prezo 65 h. . 
ESPERANTA ŜIRKALENDARO 1911. Datfolioj dorsflanke kun tekstoj esp. Prezo 9. K afr. en kancelario de B. Ú. E Uu.



Representaŭni večer 
pořádá 

—— Klub Esperantistů V Žižkově == 
v neděli dne 0. dubna t. r. 

v místnostech „Českoslovanské Obchodnické Besedy“ v Praze IL, 
Jerusalemská ul. 7. 

Vstupné 80 h., rodina (3 osoby) 2 K. 

Předprodej lístků : J. Havelka, obchod materialní, Žižkov, Karlova 
třída 30; St. Záveský, Praha II., Václavské nám. 23, L Spálená ul. 1, 
Král. Vinohrady, Havlíčkova ul. 6. a VIL Bělského tř.; kancelář 

Ústř. Svazu B. U. E. II. Vodičkova ul. 38. 

KAFEJO 

„PALMOVKA“ 
-| en PRAHA VIII. 

| — Esperantaj gazetoj. — 

     
   

       
TEBO 

rezo 
"5 cim. 

Koncerto. 

LA REVUO. 
Monata literatura gazeto in- 

ternacia kun konstanta kun- 

laborado 

de Dro. Zamenhof; 

če Hachette £ Cie., 79. Bd. 

SHERLOCK KOGMES EN SERUO | “4 Germain. Pario ke cs 
ĉiuj ĝiaj korespondantoj. 

DE LA HISPONA TRONO. Jare 6 Fr. (475 Sm). 
ZAMENHOF-KŬHNL: 

FUNDAMENTO DE ESPERANTO. 
(Mluvnice, ovičebnice, slovník) 

ČESKÉ VYDÁNÍ, Cena 1 K. (Topič — Praha) 

  
  

  

OBÁLKY NA DOPISY (nové vydání) s českým informačním textem 

o Esperantu. 100 ex. vypl. za 1 K v kanceláři B. U. E. 

K informaci ciziny o českém národě. Germana Pugno (otisk z „Nár. 
Listů“, překlad do Esperanta). Cena, ulas hal. vypl. Objednejte 

y red. CĈ. C. E. 

 



  

Ĉiu Esperantisto devas regule legi. 

ESPERANTO. 
Duonmonata Internacia gazeto. Direktoro: H. Hodler. Tutmonda informilo. CĈiulandaj korespondantoj. 

Socia vivo. — Komerco. — Geografio. — Ideoj kaj faktoj. — Kongresoj festoj. — Aerveturado. — Esperantistaj manifestacioj, Diversaj statistikoj, — Esperanto-Movado. — Arto kaj literatur; — Felietono. — Rubrikoj por korespondado, petoj kaj propono; 
Oficiala organo de Universala Esperanto Asocio (U. E. A.) 
„Esperanto“ aperas la ban kaj 20an de ĉiu monato. 

Jara abono: Sm 2.—, luksa eldono (sur pli bona papero) Sm 856. 
Direkcio: 10. rue de la Bourse 10. Genĉve (Svisujo). Oni akceptas nur tutjarajn abonojn! Specimeno senpage laŭ peto ! 

POHLEDY $ PODOBIZNOU DR. ZAMENHOFA. 20 ex K 110 vypl. 
POHLEDY NA PRAHU s esperantským textem vydané Ústřed ním Svazem B. U. E. Serie o 20 různých obrazech K (1 vypl (Vodičkova ul. 88) Zasílejte svým dopisovatelům do ciziny tyto vkusné světlotiskové pohlednice! 

Obzvláště jemné, plastické 

MODELOVACÍ HLÍNY PROŠKOLY 
1 kg 5 hal. (suchá) 8 hal. (upravená) 

10 kg 350K (suchá) 7 K (upravená) 
Na vagony: 

100 kg. 3 K (suchá), 6K (upravená). 
Školám 209/, slevy. 

== HFarel FS rolrmnus, 
učitel v Chržině u Velvar. 

(Oni korespondas en Esperanto). 
Máte ve svá knihovně vyšlé čtyři ročníky nášeho časopisu ? Cena K 259 Za ročmk. (Pro členy B, U. E. po K 250 vypl.). 

. e 6 = | Kavárna Union Kafejo 
Praha I. Ferdinandova trida. 

Středisko Esperantistů. 
ESPERANTA LEGEJO. Ĵ( 0754 “SP. ESPERANTSKA ĈITARNA. 
Ne forgesu viziti en PRAHA la sidejon de centra asocio „BOHEMA UNIO ESPERANTISTA“ en kafejo „UNION“. 
Telefon 2957. Fr. Davídek, 

Redakce Ř Ř F AAA kann —————— Redakce Č. Č. E. žádá všechny přátele, aby ji sdělili adresy Esperan- Uistů, jimž by mohla s úspěchem zaslati ukázkové číslo V. ročníku. 
Eldonanto: Ed. Kůhnl, — Presejo de Národní tiskárna a nakl. JUDr. Edvard Jan Baštýř a spol. Praha. 

  

 


